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Basketbols 
NOLIKUMS 

 

 

I. Mērķis un uzdevums. 

 1. Popularizēt basketbola spēli Latvijas skolās. 

 2. Noteikt labākās Latvijas skolu komandas 4 vecuma grupās. 
 3. Apmācīt un iesaistīt jaunos basketbola tiesnešus sacensību organizēšanā. 

  

II. Vieta un laiks. 

I Skolēnu spartakiādes sacensības notiek vairākās kārtās: 

  1. kārta -  skolās, 
  2. kārta -  pilsētās un novados,  

  3. kārta -  reģionos,  
  4. kārta -  valsts finālsacensības  

II  Finālsacensības.  

 
 1. 2001.-2002.g.dz. grupai Rīgā, Teikas vidusskolā, Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006 -13. Aprīlī    

     Telefoni: 67553262 - kanceleja, sacensības zēnu un meiteņu komandām. 
     Sacensības notiks 13. Aprīlī.   Sacensību sākums plkst. 11.00 

 

 2. 1999.-2000.g.dz. grupai Rīgā, - zēnu komandas - Pļavnieku ģimn., A.Saharova iela 35, 67172636  

                                                                      - meiteņu kom-s - Pļavnieku pam.sk. Jāņa Grestes iela 14, 67246868  

     Sacensības notiks 26. Martā.  Sacensību sākums plkst. 11.00 

 

 3. 1997.-1998.g.dz.grupai Rīgā, - zēnu komandas -Rīgas 49.vidussk., Valdemāra iela 65, 67315810 

                                                       - meiteņu kom. Rīgas Hanzas v/sk., Grostonas iela 5, 67378489 

     Sacensības notiks   6. Aprīlī.  Sacensību sākums plkst. 11.00 
 

 4. 1993.-1996.g.dz.grupai Rīgā, - zēnu komandas -Rīgas 49.vidussk., Valdemāra iela 65, 67315810 

                                                       - meiteņu kom. Rīgas Hanzas v/sk., Grostonas iela 5, 67378489. 

     Sacensības notiks   20. Aprīlī.  Sacensību sākums plkst. 11.00 

 

III. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē un vada Latvijas Skolu sporta federācija sadarbībā ar Rīgas domes sporta  
un jaunatnes pārvaldi 

 

IV. Sacensību dalībnieki un nosacījumi un vērtēšana. 

Finālsacensībās piedalās reģionu sacensību uzvarētāju komandas zēnu un meiteņu  

Konkurencē šādās vecuma grupās: 
   1.    2001.-2002.g.dz. zēni un meitenes, 

   2.    1999.-2000.g.dz. zēni un meitenes,     
   3.    1997.-1998.g.dz. zēni un meitenes,  

   4.    1993.-1996.g.dz. jaunieši un jaunietes. 

Ja reģiona līmeni sacensības nav organizētas, valsts finālsacensībās var pieteikt vienu zēnu un  
meiteņu komandu, saskaņojot jautājumu par piedalīšanos ar reģiona atbildīgo skolu sportā.   

 



Komandas sastāvs: 10 dalībnieki un viens skolotājs (pārstāvis). 

Komandas sastāvā nedrīkst iekļaut jaunāka dzimšanas gada spēlētājus. 

             
Sacensības tiks organizētas pēc apļa sistēmas. Ja finālsacensībās ieradušās 6 komandas,  

tās izlozes kārtībā tiek sadalītas 2 apakšgrupās. Par finālspēļu kārtību vienojas pārstāvju  
sanāksmē 

Sacensības notiek pēc FIBA  noteikumiem.  

Spēles laiks :  1993.-1996.g.dz. - 2 x 15 minūtes. 
                 1997.-1998.g.dz.  - 2 x 12 minūtes   
                     1999.-2000.g.dz.  - 2 x 12 minūtes 

                    2001.-2002.g.dz.  - 2 x 10 minūtes 

 
Katrā puslaika pēdējā minūtē spēle notiek, reģistrējot tīro laiku. 

            Pārtraukums starp puslaikiem 3 min. Soda metienus izpilda pēc 5  komandas piezīmes.  

            Par uzvaru komanda iegūst 2 punktus, par zaudējumu - l punktu, par neierašanos uz spēli  
            0 punktus  ar rezultātu W : 20. Spēļu kārtību noteiks, vadoties no pieteikto komandu skaita un  

            izlozes. 
 

Neizšķirta gadījumā spēlē tiek dots pagarinājums – 3 minūtes /tikai fināla spēlēs/. 

Katrā puslaikā treneris – skolotājs drīkst pieteikt vienu minūtes pārtraukumu. 

 
Vienādu punktu skaita gadījumā divām: 

augstākā vietā ir tā komanda, kas, 
# uzvarējusi savstarpējā spēlē, 

# vai ir labāka iegūto un zaudēto punktu attiecība 
trīs un vairāk komandām : 

#  pēc visu spēļu iegūto un zaudēto punktu attiecības attiecīgām komandām. 

.    
 

V. Apbalvošana. 

UZVARĒTĀJU komandas / 1.–3. vietu / apbalvo ar LSSF diplomu un kausu. Komandu 

dalībniekus apbalvos ar medaļām un diplomiem. 

 

VI. Pieteikumi. 

Mandātu komisija notiks sacensību vietās  
Komandas pārstāvim jāiesniedz mandātu komisijā skolas direktora un medicīnas darbinieka  

apstiprināts pieteikums.  
 

            Iepriekšējos mutiskos pieteikumus sūtīt par sacensībām: 

   1. 2001.-2002.g.dz. grupai līdz 10 aprīlīm, 
   1. 1999.-2000.g.dz. grupai līdz 22.martam, 

   2. 1997.-1998.g.dz. grupai līdz   3.aprīlim, 
   3. 1993.-1996.g.dz. grupai līdz 12.aprīlim , sūtot e-pastu  Luksam: andris.lukss@inbox.lv vai pa  

       tālruni 29388661.  

  

VII. Finansiālie nosacījumi. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. 

Sacensību organizācijas izdevumus (bāzes īre, balvas, tiesnešu apmaksa) sedz LSSF.  

 

VIII Dalības maksa . 

  
Dalības maksa par komandu  - Ls. 8,- / astoņi /.  
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PIETEIKUMS 

 

“BASKETBOLS”   
 

 LR skolēnu 66. spartakiāde             __________________       __________________                                                    
                                                                      Vieta                                              datums 
 
 

1.____________________________________                  4.  ________________________ 
        /  skolas nosaukums /                                                                                                             /  skolēnu skaits skolā/ 

2.____________________________________                  5.  ________________________                       

.                  / skolas adrese /                                                                                                                        / tālrunis, fax Nr./   

                                                                                                          

3.____________________________________                 6.  ________________________   
        / atbildīgās personas V. U. /                                                                                                 / tālruņa , fax. Nr.  /   

                                                                                                7.   ______________________________ 
                                                                                                       / SKOLAAS REĢ Nr./         

       

   Nr. Dalībnieka vārds ,uzvārds Personas kods Spēlēt. augums Skolotāja V. U. 

   1.     

 

   2.     

 

   3.     
 

   4.     

 

   5.     

 

   6.     
 

   7.     

 
   8.     

 
   9.     

 

  10.     

 

 Rez.     

 

 Rez.     
 

 Rez.     

 
 

 

Skolas direktors-       ___________________________     __________________________. 
                                                      / paraksts/                                             Vārds , Uzvārds. 

 

Atbildīgā persona-     ___________________________    __________________________. 
                                           /paraksts/                                              Vārds, uzvārds.   
  

Ārsts       -                   ___________________________     __________________________. 
                                           / paraksts/                                            Vārds ,Uzvārds.                       

 
ZĪMOGS 
 

 


